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ЗВІТ  

ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ТА 
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 Інформація  

про наукову та науково-технічну діяльність факультету педагогіки та психології 

 2017 рік 

В ході роботи над кафедральною темою: «Теоретико-методологічні засади 

формування компетенцій у майбутніх соціальних працівників: регіональний аспект» 

(керівник: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Букач М.М.) 

було виокремлено найбільш проблемні аспекти зазначеної теми, в результаті чого на базі 

кафедри соціальної роботи Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського викладачами проводиться робота за наступними напрямами: 

1. Відкрито та успішно функціонує на базі кафедри соціальної роботи 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського освітній центр 

«Університет третього віку». «Університет третього віку» – це інноваційний проект, що має 

на меті впровадження та практичну реалізацію принципу навчання впродовж всього життя, 

що допомагає пережити людям, які вийшли на пенсію, особистісну драму переходу від 

одного способу життя до іншого. Сьогодні, освітній центр «Університет третього віку», 

надає суттєву допомогу міському територіальному центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), в організації навчання осіб пенсійного віку.  

2. На замовлення міського центру соціальної реабілітації для дітей-інвалідів 

проводиться робота в напрямку інклюзивного супроводу дітей з обмеженими можливостями. 

Зазначена робота реалізувалася в науковому дослідженні  «Вплив дрібної моторики на 

інтелектуальний розвиток дитини дошкільного віку з обмеженими можливостями» Авторами 

розроблено навчально-методичний ігровий матеріал на тему «Пори року», з метою розвитку 

когнітивних здібностей за допомогою використання засобів із дрібної моторики.  

3. Декілька років поспіль проводиться дослідно-експериментальна робота в 

установах пенітенціарної системи міста Миколаєва та Миколаївської області, зокрема у 

Всеукраїнській благодійній організації «Ініціатива заради життя». Метою роботи «Шляхи 

профілактики агресивності серед неповнолітніх правопорушників в умовах слідчого 

ізолятору стало зниження рівня агресивності та схильності неповнолітніх правопорушників 

до проявів агресивної поведінки. Розроблено та проведено тренінгові програми: «Зниження 

агресивності підлітків» та «Комунікативний тренінг для підлітків». 

4. На замовлення Каланчацької  загальноосвітньої школи I-III ступенів №1, 

проводиться робота на тему: «Профілактика міжособистісних конфліктів серед дітей 

підліткового віку» Дослідження включало методи та технології профілактики 

міжособистісних конфліктів: соціально-психологічний тренінг, діагностичні методики для 



 

визначення оцінки схильності до конфлікту та рівня конфліктності особистості.  

5. На замовлення Сергіївського дошкільного навчального закладу Сергіївської 

сільської ради проводиться робота на тему: «Агресивність дитини старшого дошкільного 

віку як наслідок стилю батьківського виховання». В ході дослідження було використано 

корекційні заняття зі зниження агресивності у дітей, діагностичні методики для визначення 

агресивної поведінки дітей старшого дошкільного віку.  

6. На замовлення Новодеської загальноосвітньої школи №1 проводиться робота 

на тему: «Формування професійного самовизначення старшокласників як засіб підвищення 

зайнятості в малих містах». Впровадження спеціальних методик в організаційну систему 

діяльності Новоодеської ЗОШ №1, сприяло підвищенню знань старшокласників про різновид 

професій на ринку праці, більш свідомий вибір майбутньої професії, практичній перевірці 

правильності професійного вибору і успішному професійному становленню. 

7. Впроваджено у виробничий процес  управління соціальних виплат і 

компенсацій» Центрального району міста Миколаєва тренінгового комплексу «Профілактика 

емоційного вигорання», що сприяло запобіганню та зниженню емоційного виснаження у 

фахівців які працюють у відділі з нарахування субсидій населенню. 

8. На замовлення Миколаївської спеціалізованої школи-інтернату №3 

проводилась робота з вивчення особливостей професійної орієнтації  старшокласників із 

затримкою психічного розвитку в умовах спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. 

Розробка спеціальних презентацій сприяла підвищенню  якості знань учнів щодо професій та 

оптимізації навчально-виховного процесу школи. 

9. Впроваджено у виховний процес Сирівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. – ДНЗ» 

спеціально розробленого тренінгового комплексу з метою корекції самооцінки у старших 

дошкільнят.  

10. На замовлення Миколаївської спеціалізованої школи-інтернату №3 

проводилась робота з корекції шкільних страхів у процесі адаптації молодших школярів із 

легкою розумовою відсталістю. Розробка методичного матеріалу для вихователів сприяла 

оптимізації виховної роботи із дітьми.  

11. Впроваджено у навчально-виховний процес Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№16 комплекс заходів спрямованих на профілактику тривожності у дітей молодшого 

шкільного віку. Розроблений та проведений ряд занять з художньої праці призвів до 

позитивної динаміки проведеної роботи.  

12. На замовлення Миколаївської спеціалізованої школи-інтернату №3 

проводилась робота зі зниження агресії у молодших школярів з легкою розумовою 

відсталістю засобами казкотерапії. Розробка методичного матеріалу для вихователів сприяла 



 

оптимізації виховної роботи із дітьми.  

13. На замовлення Садівського ДНЗ (Арбузинський район) проводилась робота з 

адаптації молодших дошкільнят до умов дошкільного навчального закладу. Використаний 

комплекс емпіричних діагностичних методів а також сюжетно-рольових і дидактичних ігор 

сприяли підвищенню адаптованості дітей молодшого дошкільного віку до дитячого закладу. 

 

Наукові розробки, які впроваджено у 2017 року за межами ВНЗ 

№

 

з/

п 

Назва розробки, 

автори розробки, назва 

кафедри 

Важливі показники, 

які характеризують 

рівень отриманого 

наукового продукту; 

переваги над 

аналогами; 

економічний/соціаль

ний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата 

акту 

впровадже

ння 

Практичні 

результати, 

які отримані 

від 

впровадженн

я 

(обладнання, 

обсяг 

отриманих 

коштів, 

налагоджено 

співпрацю 

для 

подальшої 

роботи) 

 Соціальна послуга 

«Освітній центр 

«Університет 

третього віку» 

Автори розробки: 

М.М.Букач 

Н.В.Клименюк 

Кафедра соціальної 

роботи  

 

Впровадження та 

практична реалізація 

принципу навчання 

впродовж всього 

життя, що допомагає 

пережити людям, які 

вийшли на пенсію, 

особистісну драму 

переходу від одного 

способу життя до 

іншого. 

 

Громадська 

організація 

«освітній центр 

«Університет 

третього віку». 

Миколаївський 

національний 

університет 

імені 

В.О.Сухомлинс

ького, кафедра 

соціальної 

роботи. 

М.Миколаїв, 

вул.. 

Нікольстка 24. 

Міський 

територіальний 

Договір 

про 

співробі

тництво 

№ 38/4 

від 

12.01.20

17 р. 

 

налагоджено 

співпрацю 

для 

подальшої 

роботи 



 

центр 

соціального 

обслуговуванн

я (надання 

соціальних 

послуг) 

Департаменту 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Миколаївської 

міської ради. 

м.Миколаїв, 

вул.   

Морехідна, 9 

 Методика розвитку 

когнітивних 

здібностей у 

дошкільників з 

обмеженнями 

опорно-рухового 

апарату.  

Навчально-

методичний ігровий 

матеріал на тему 

«Пори року»  

Автори розробки: 

Н.В.Клименюк 

Н.М.Куліш. 

Кафедра соціальної 

роботи 

Впровадження 

системи 

запропонованих 

методів та заходів, а 

саме: використання 

вправ та ігор для 

розвитку дрібної 

моторики, 

засвідчило 

позитивну динаміку 

розвитку 

когнітивних 

здібностей дитини з 

порушеннями 

опорно-рухового 

апарату.  

На замовлення 

міського центру 

Миколаївський 

міський центр 

соціальної 

реабілітації 

дітей-інвалідів 

Департаменту 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Миколаївської 

міської ради 

М.Миколаїв 

вул. 

Погранична,13. 

Акт 

впровад

ження 

11.05.20

17 р. 

налагоджено 

співпрацю 

для 

подальшої 

роботи 



 

соціальної 

реабілітації для 

дітей-інвалідів 

проводиться робота 

в напрямку 

інклюзивного 

супроводу дітей з 

обмеженими 

можливостями.  

 Технологія 

зниження 

агресивності 

неповнолітніх 

правопорушників в 

умовах слідчого 

ізолятору 

Автори: 

Н.В.Клименюк 

В.В.Ромащенко. 

Кафедра соціальної 

роботи 

 

 

Впровадження в 

роботу 

Миколаївського 

слідчого ізолятору    

тренінгових програм  

сприяло 

профілактиці та 

зниженню рівня 

агресивності й 

схильності 

неповнолітніх 

правопорушників до 

проявів агресивної 

поведінки. 

Громадська 

організація  

"Молодіжний 

рух" 

Пенітенціарна 

ініціатива" 

м.Миколаїв, 

вул.. 

Набережна 27 

Акт 

впровад

ження 

29.03.20

17 р. 

налагоджено 

співпрацю 

для 

подальшої 

роботи 

 Технологія 

профілактики 

міжособистісних 

конфліктів серед 

підлітків» 

Автори: 

М.М.Букач 

Р.В.Корба 

Кафедра соціальної 

роботи 

 

Практичне 

впровадження 

соціально-

психологічних 

тренінгів в 

навчально-виховний 

процес школи 

засвідчив 

підвищення якості  

Міжособистісних 

стосунків серед 

Каланчацька 

ЗОШ №1 

Херсонської 

області. 

 

Акт 

впровад

ження 

20.04. 

2017 р. 

налагоджено 

співпрацю 

для 

подальшої 

роботи 



 

 підлітків з істотним 

зниженням 

конфліктності.  

На замовлення 

Каланчацької  

загальноосвітньої 

школи I-III ступенів 

№1. 

 Корекційна 

методика  

зниження 

агресивності у дітей 

старшого 

дошкільного віку. 

Автори: 

М.М.Букач 

М.О.Мардар. 

Кафедра соціальної 

роботи 

 

 

 

 

 

Практичне 

впровадження 

корекційних занять у 

виховний процес 

дитячого 

навчального закладу 

сприяло зниженню 

проявів агресивної 

поведінки серед 

старших 

дошкільників, 

допомогло 

визначити стилі 

батьківського 

виховання дітей, 

оптимізувало 

діяльність 

працівників закладу. 

Сергіївський 

дошкільний 

навчальний 

заклад 

«Буратіно» 

Сергіївської 

сільської ради 

Акт 

впровад

ження 

15.05.20

17 р. 

налагоджено 

співпрацю 

для 

подальшої 

роботи 

 Технологія 

професійної 

орієнтації 

старшокласників як 

засобу підвищення 

зайнятості в малих 

містах. 

Автори: 

Н.В.Клименюк 

Практичне 

впровадження 

тренінгів з 

формування 

професійного 

самовизначення 

старшокласників 

сприяло підвищенню 

знань про різновиди 

Новоодеська  

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів  №1 

Акт 

впровад

ження 

06.03.20

17 р. 

налагоджено 

співпрацю 

для 

подальшої 

роботи 



 

М.В.Шмигирівський 

Кафедра соціальної 

роботи 

 

професій на ринку 

праці, практичній 

перевірці 

правильності 

професійного вибору 

і успішному 

професійному 

становленню в 

межах малого міста 

за місцем 

проживання. 

 Технологія 

профілактики 

емоційного 

вигорання фахівців 

управлінь із 

нарахування 

субсидій населенню  

Автори: 

Н.В.Клименюк 

А.А.Пшонко. 

Кафедра соціальної 

роботи 

 

 

 

Впровадження у 

виробничий процес  

управління 

соціальних виплат і 

компенсацій» 

Центрального 

району міста 

Миколаєва 

тренінгового 

комплексу  

«Профілактика 

емоційного 

вигорання» 

сприяло зниженню 

запобіганню 

емоційного 

виснаження у 

фахівців які 

працюють у відділі з 

нарахування 

субсидій населенню.  

Управління 

соціальних 

виплат і 

компенсацій» 

Центрального 

району 

департаменту 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Миколаївської 

міської ради. 

М.Миколаїв, 

вул. 

Декабристів 25 

Акт 

впровад

ження 

11.05.20

17 

налагоджено 

співпрацю 

для 

подальшої 

роботи 

 Технологія 

професійної 

орієнтації 

Практичне 

впровадження 

тренінгів для учнів  

Миколаївська 

спеціальна 

загальноосвітн

Акт 

впровад

ження 

налагоджено 

співпрацю 

для 



 

старшокласників із 

затримкою 

психічного розвитку. 

Автори: 

М.М.Букач 

В.О.Костогриз 

Кафедра соціальної 

роботи 

 

 

із затримкою 

психічного розвитку 

сприяло вивченню 

особливостей 

професійної 

орієнтації  

старшокласників в 

умовах спеціальної 

загальноосвітньої 

школи-інтернату 

я школа-

інтернат №3, м 

Миколаїв, вул. 

Котельна 117 

17.05.20

17 

подальшої 

роботи 

 Методика корекції 

самооцінки дітей 

старшого 

дошкільного віку  

Автори: 

О.М.Стаїн 

І.Ю,Калмикова 

Кафедра соціальної 

роботи 

 

Впровадження 

спеціально 

розробленого 

тренінгового 

комплексу у 

виховний процес 

Сирівського НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст.. – 

ДНЗ» сприяло 

корекції самооцінки 

у старших 

дошкільників.  

Сирівський 

НВК «ЗОШ І-

ІІІ ст.– ДНЗ» 

Акт 

впровад

ження 

01 

червня 

2017 р. 

налагоджено 

співпрацю 

для 

подальшої 

роботи 

 Методика корекції 

шкільних страхів у 

молодших школярів 

із легкою розумовою 

відсталістю   

 Автори: 

Л.С.Скопенко 

О.А.Адаменко 

Кафедра соціальної 

роботи 

 

Практичне 

впровадження 

корекційних заходів 

в навчально-

виховний процес 

Миколаївської 

спеціалізованої 

школи-інтернату №3 

Дозволило знизити 

рівень шкільних 

страхів у учнів в 

процесі адаптації їх 

до навчального 

Миколаївська 

спеціалізована

школа-інтернат 

№3 

м Миколаїв, 

вул. Котельна 

117 

Акт 

впровад

ження 

13.03.20

17 р. 

налагоджено 

співпрацю 

для 

подальшої 

роботи 



 

закладу.  

 Технологія 

профілактики 

тривожності у дітей 

молодшого 

шкільного віку 

засобами художньої 

праці 

Автори: 

М.М.Букач 

А.С.Шличек 

Кафедра соціальної 

роботи 

Розроблений та 

проведений ряд 

практичних заходів  

з художньої праці 

призвів до 

позитивної динаміки 

психологічного 

стану дітей 

молодшого 

шкільного віку.  

 

Миколаївська 

ЗОШ №16 

Акт 

впровад

ження 

31. 05. 

2017 р. 

налагоджено 

співпрацю 

для 

подальшої 

роботи 

 Методика корекції 

агресії у вихованців 

спеціалізованої 

школи-інтернату 

Автори: 

О.О,Корнієнко 

О.А.Адаменко 

Кафедра соціальної 

роботи 

Розробка 

методичних 

матеріалів для 

педагогів сприяла 

оптимізації виховної 

роботи із дітьми 

молодшого 

шкільного віку які 

виховуються в  

інтернатному закладі 

в напрямку 

зниження проявів 

агресії 

Миколаївської 

спеціалізованої 

школи-

інтернату №3 

м Миколаїв, 

вул. Котельна 

117 

Акт 

впровад

ження 

13.03. 

2017 р. 

налагоджено 

співпрацю 

для 

подальшої 

роботи 

  

 

 Розроблений та 

впроваджений  

комплекс 

емпіричних 

діагностичних 

методів, та також 

сюжетно-рольових і 

дидактичних ігор 

сприяли 

СадівськийДН

З  «Капітошка» 

Акт 

впровад

ження 

01.06.20

17 р. 

налагоджено 

співпрацю 

для 

подальшої 

роботи 



 

підвищенню 

адаптованості дітей 

молодшого 

дошкільного віку до 

умов дошкільного 

навчального закладу. 

 

Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (інститути, 

наукові лабораторії, центри колективного користування новітнім обладнанням, центри 

трансферу технологій, тощо), (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність 

та результативність роботи – до 30 рядків). 

На базі кафедри соціальної роботи Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського у 2011 році відкрито освітній центр «Університет третього віку», 

який  у 2014 році реорганізовано у громадську організацію. 

Назва: Громадська організація «Освітній центр «Університет третього віку». 

Код ЄДРПОУ: 39175080. 

Основним партнером та замовником послуг які надає Громадська організація «Освітній 

центр «Університет третього віку» є міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) який являється структурним підрозділом 

департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. 

На даний час соціальну послугу «Університет третього віку» в місті Миколаєві 

отримують 835 громадян, 145 осіб – є слухачами освітнього центру «Університет третього 

віку» при Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського, 

викладачі та студенти якого є волонтерами при наданні навчальних послуг для людей 

похилого віку.  

Одночасно Громадська організація «Університет третього віку» є навчально-науковою 

лабораторією в якій впроваджуються не тільки наукові практичні результати викладачів та 

студентів кафедри соціальної роботи, а й результати аспірантів інших університетів, зокрема, 

на базі організації, підготовлено до захисту наукове дослідження «Формування 

акмеологічних ресурсів людей похилого віку». викладача кафедри психології Одеського 

національного університету імені І. Мечникова, О. М. Карпинської, на присвоєння звання 

доктора філософії.  

 



 

Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або міською державною 

адміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для 

вирішення регіональних потреб 

Співпраця кафедри соціальної роботи Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського з департаментом праці та соціального захисту населення 

Миколаївської міської ради в напрямку захисту соціально-незахищених верств населення, 

зокрема, організація соціальної послуги «Університет третього віку» (наказ міністерства 

соціальної політики України від 25 серпня 2011 року N 326  «Про впровадження соціально-

педагогічної послуги «Університет третього віку» . 

До складу департаменту праці та соціального захисту населення входить 

територіальний центр соціального обслуговування одиноких та непрацездатних громадян, 

який є установою, що надає через свої структурні підрозділи (територіальні центри) різні 

види соціальних послуг на безоплатній основі, які спрямовані на підтримання 

життєдіяльності, соціальної активності та повноцінного життя пенсіонерів, інвалідів, 

одиноких непрацездатних громадян. Це ті люди на яких спрямована робота «Університету 

третього віку» в обласному центрі. Тому, саме соціальне партнерство кафедри соціальної 

роботи та Департаментом праці та соціального захисту населення виконкому Миколаївської 

міської ради стало тією основою на якому ґрунтується робота «Університету третього віку» у 

місті Миколаєві. Проект став основою створення Миколаївської моделі освіти людей 

похилого віку. Освітній центр поширився на 19 районів Миколаївської області. 

Організація та функціонування освітнього центру «Університет третього віку» 

здійснюється в межах обласних програм: Комплексна програма соціального захисту 

населення «Турбота» на період до 2020 року. (№рішення, дата прийняття: №5 від  

22.12.2016); Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки.(№ рішення, 

дата прийняття: №3 від  22.12.2016).  

 

 



 

Додаток 2 до наказу  

МНУ імені В. О. Сухомлинського  

від 17.05.2017 № 157 

 

 

Друкована продукція 

№ 

п/п 
Назва 

Характер 

роботи 

Вихідні данні (назва, 

місто видання, 

видавництво, рік, 

СТОРІНКИ) 

згідно вимог ВАК України 

Обсяг, 13рк. 

13рк.. 

(40 тис.знаків, 22 

сторінки =  

1 др.арк.) 

Наявність 

грифа МОН 

України (ВАК) 

Співавтори 

Навчальні посібники 

 

Букач М.М., Клименюк Н.В. 

Організація наукового дослідження 

в соціальній роботі: 

характеристика, етапи, методи 

Методичні 

рекомендації 
В друку    

Статті, тези 

31 

Формування інклюзивної 

компетентності у майбутніх 

соціальних працівників в умовах 

професійної підготовки 

стаття 

Клименюк Н.В. 

Формування інклюзивної 

компетентності у 

майбутніх соціальних 

працівників в умовах 

професійної підготовки. -  

15/0,7   



 

Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні 

технології: наук. Журнал / 

гол ред. А.А.Сбруєва. – 

Суми: Вид-во СумДПУ 

імені А.С.Макаренка, 

2017. - №1 (65). – С. 72-86 

Журнал включено до 

міжнародних 

наукометричних баз  Index 

Copernicus Master List, 

Google Scholar, Сite Factor 

та CEJSH. 

32 

Виховання почуття ритму у 

молодшому шкільному віці 

стаття 

Букач М.М. Виховання 

почуття ритму у 

молодшому шкільному 

віці. - Науково-

методичний журнал. – 

Вип. 279. Т. 291. 

Педагогіка. – Миколаїв: 

Вид-во ЧДУ ім. Петра 

Могили, 2017. – С. 109-

118. 

21/0,9   



 

(фахове видання) 

33 

Соціальне партнерство як засіб 

підтримки активної життєвої 

позиції людей похилого віку. 

Тези 

Букач М.М. Теоретичні та 

практичні засади 

соціалізації людей 

похилого віку . -

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції, 18-19 травня 

2017 р. – Миколаїв: ФОП 

Швець В.М., 2017. – С. 

141-145 

5/0,3   

34 

Деонтологія в соціальній роботі з 

людьми похилого віку 

 

Тези 

Клименюк Н.В. 

Деонтологія в соціальній 

роботі з людьми похилого 

віку. - Теоретичні та 

практичні засади 

соціалізації людей 

похилого віку: матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції, 

18-19 травня 2017 р. – 

Миколаїв: ФОП Швець 

В.М., 2017. – С. 49-53 

5/0,3   



 

35 

Профілактика емоційного 

вигорання у фахівців з 

призначення житлових субсидій 

засобами тренінгової роботи  

 

Тези 

Клименюк Н.В. 

Профілактика емоційного 

вигорання у фахівців з 

призначення житлових 

субсидій засобами 

тренінгової роботи -

Теоретичні та практичні 

засади соціалізації людей 

похилого віку: матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції, 

18-19 травня 2017 р. – 

Миколаїв: ФОП Швець 

В.М., 2017. – С. 141-145 

5/0,3  Пшонко А.А. 

35 

Готовність до професійного 

самовизначення учнів старшого 

шкільного віку 

 

Тези 

Клименюк Н.В. 

Готовність до 

професійного 

самовизначення учнів 

старшого шкільного віку. 

- Теоретичні та практичні 

засади соціалізації людей 

похилого віку: матеріали 

Всеукраїнської науково-

4/0,2  Кашлюк А.А. 



 

практичної конференції, 

18-19 травня 2017 р. – 

Миколаїв: ФОП Швець 

В.М., 2017. – С. 39-42 

36 

Психосоціальна адаптація як 

необхідна умова пристосування до 

нових умов існування 

 

Тези 

Клименюк Н.В. 

Психосоціальна адаптація 

як необхідна умова 

пристосування до нових 

умов існування. - 

Теоретичні та практичні 

засади соціалізації людей 

похилого віку: матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції, 

18-19 травня 2017 р. – 

Миколаїв: ФОП Швець 

В.М., 2017. – С. 109-112 

4/0,2  Неграй Т.В. 

37 

Розвиток мовлення у дітей 

дошкільного віку в умовах центру 

соціальної реабілітації  дітей 

інвалідів 

 

Тези 

Клименюк Н.В. 

Розвиток мовлення у дітей 

дошкільного віку в умовах 

центру соціальної 

реабілітації  дітей 

інвалідів. - Теоретичні та 

5/0,3  Пархомова О.О. 



 

практичні засади 

соціалізації людей 

похилого віку: матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції, 

18-19 травня 2017 р. – 

Миколаїв: ФОП Швець 

В.М., 2017. – С. 118-122 

38 

Техніка ―канзаші‖ як засіб 

підтримки соціальної активності 

пенсіонерів в умовах університету 

третього віку 

 

 

Тези 

Клименюк Н.В. 

Техніка ―канзаші‖ як засіб 

підтримки соціальної 

активності пенсіонерів в 

умовах університету 

третього віку. - 

Теоретичні та практичні 

засади соціалізації людей 

похилого віку: матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції, 

18-19 травня 2017 р. – 

Миколаїв: ФОП Швець 

В.М., 2017. – С. 127-130 

4/0,2  Пашкова І.І. 

 Клименюк Н.В. Волонтерська стаття Збірник наукових праць 4/0,1   



 

діяльність в освітньому центрі 

«університет третього віку» як 

засіб геронтологічної підготовки 

майбутніх соціальних працівників 

на засадах компетентнісного 

підходу 

 

Педагогічні науки .  

Випуск LXXV. Том 3 – 

Херсонський державний 

університет, Херсон: 

Видавництво і друкарня – 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2017. – 426  

с., С.112-115. 

Журнал включено до 

міжнародної 

наукометричної бази 

Index Copernicus 

International (Республіка 

Польща) 

 

Клименюк Н.В. Профілактика 

агресивності серед неповнолітніх 

правопорушників в умовах 

слідчого ізолятору.  

 

стаття 

Науково-методичний 

журнал. – Вип. 279. Т. 

291. Педагогіка. – 

Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. 

Петра Могили, 2017. – С. 

70 – 76. (фахове видання) 

7/0,3  Ромащенко В.В. 

 

Клименюк Н.В.. Вплив дрібної 

моторики на рівень розвитку 

когнітивної сфери дитини 

стаття 

Науково-методичний 

журнал. – Вип. 279. Т. 

291. Педагогіка. – 

5/0,22  Куліш Н.М 



 

дошкільного віку з порушенням 

опорно-рухового апарату  

 

Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. 

Петра Могили, 2017. – С. 

131 – 135 (фахове 

видання) 

 

Клименюк Н.В. Протидія торгівлі 

людьми: історико-правові норми 

міжнародного та вітчизняного 

права.  

 

стаття 

Науково-методичний 

журнал. – Вип. 279. Т. 

291. Педагогіка. – 

Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. 

Петра Могили, 2017. – С. 

77 – 81 (фахове видання) 

5/0,22  Клименюк Є.Є. 

 

Клименюк Н.В. 

Розвиток мовлення у дітей 

дошкільного віку в умовах центру 

соціальної реабілітації дітей-

інвалідів 

стаття 

Науково-методичний 

журнал. – Вип. 281. Т.293. 

Педагогіка. – Миколаїв: 

Вид-во ЧДУ ім. Петра 

Могили, 2017. – С. 131 – 

136 (фахове видання) 

6/0,3  Пархомова О.О. 

 

Букач М.М.  Біоритмічна 

реабілітація як засіб арт-

терапевтичної роботи з клієнтами 

стаття 

Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні 

технології . Педагогічні 

науки: теорія, історія, 

інноваційні технології: 

наук. Журнал / гол ред. 

А.А.Сбруєва. – Суми: 

17/0,8      



 

Вид-во СумДПУ імені 

А.С.Макаренка, – 2017.-

№3 С. 139-155. Журнал 

включено до 

міжнародних 

наукометричних баз  

Index Copernicus Master 

List, Google Scholar, Сite 

Factor та CEJSH. 

 

Адаменко О.О. 

Формування толерантного 

ставлення до людей похилого віку 

в спадщині В.О.Сухомлинського 

тези 

Теоретичні та практичні 

засади соціалізації людей 

похилого віку 

 (18-19 травня 2017, 

м.Миколаїв) С 6 - 8 

3/ 0,13      

 

Адаменко О.О. Підготовка 

майбутніх соціальних працівників 

до використання проектної 

технології для профілактики 

девіантної поведінки підлітків 
стаття 

Науковий журнал 

«Молодий вчений». – №4 

(44). – 2017. – С. 90-93. 

Журнал включено до 

міжнародної 

наукометричної бази 

IndexCopernicusInternati

onal 

4/0,18      

 Венгер Г.С. стаття Гуманітарний вісник 6/0,3      

http://journals.indexcopernicus.com/+++++++,p24788114,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++++++,p24788114,3.html


 

Консультування окремих категорій 

клієнтів 

ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет 

імені Григорія 

Сковороди» - Додаток 2 

до Вип. 37: Тематичний 

випуск «Проблеми 

емпіричних досліджень у 

психології». - Випуск 14. – 

К: Гнозис, 2017. – 228с.С 

75 – 81. (фахове видання) 

9 Міжнародна науково-

практична конференція 

«Проблеми емпіричних 

досліджень у психології та 

гуманітарних науках» (до 

565- річчя від дня 

народження Леонардо да 

Вінчі» Східно-

Європейський Інститут 

Психології. 20 -21 січня 

2017р. 

 Венгер Г.С. тези Міжнародна науково- 3/0,1      



 

Формування професійних 

компетенцій у майбутніх 

соціальних працівників при 

викладанні курсу «Основи 

консультування» 

практична конференція 

«Інноваційні наукові 

дослідження у сфері  

педагогіки та соціальної 

роботи» 

м. Сладковічево, 

Словацька Республіка 

10–11 березня 2017 р. С. 

247. С. 50 - 52 

 

Венгер Г.С. 

Компетентнісна складова в фаховій 

психологічній підготовці фахівця із 

соціальної роботи 
тези 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Теоретичні та практичні 

засади соціалізації людей 

похилого віку» 18-19 

травня 2017р. С.18 – 20. 

3/0,1      

 

Венгер Г.С. Соціально-

психологічна модель фахівця із 

соціальної сфери   

 
стаття 

Науковий вісник 

Миколаївського 

національного 

університету імені 

В. О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки: 

збірник наукових праць / 

за ред. проф. Тетяни 

6/0,27      



 

Степанової. - № 1 (56), 

лютий  2017. – Миколаїв: 

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського, 2017. –  

264 с. С. 39 –  44   (фахове 

видання) 

 

Калмикова І.Ю. 

«Університет третього віку» та 

якість життя людей похилого віку  
тези 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Теоретичні та практичні 

засади соціалізації людей 

похилого віку» 18-19 

травня 2017р. С.31 – 34. 

4/0,18      

 

Ярошенко В.М. 

Громадянська політична культура : 

функціональна роль в Україні 

 

Стаття 

 

Наукові праці: науково-

методичний журнал. –

Вип. -----. Т. ---

.Політологія. – 

Миколаїв:Вид-во ЧНУ ім 

Петра Могили, 2017. 

(фахове видання) 

      

 

Ярошенко В.М. 

Взаємообумовленість політичної і 

громадянської відповідальності та  

становлення інституту 

Стаття 

EUROPEANPOLITICALA

NDLAWDISCOURSE. 

Vol. 4, No. 3 – 2017. 274 p.  

P. 143 -152 

9 стор.-0.4 др. 

арк 
     



 

демократичної громадянськості в 

Україні 

 

 

 

Прасол Д.В. 

Використання алгоритм-схеми у 

підготовці психологів та 

соціальних працівників до роботи з 

дитиною молодшого шкільного 

віку в ситуації переживання нею 

смерті одного з батьків  

стаття 

Матеріали Міжнародної 

міждисциплінарної 

асамблеї: 

ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ 

СТРЕС: дорослі, діти та 

родини в ситуації війни, 8-

10 грудня 2017 року 

В друку 

12/0,6      

 

Прасол Д.В.  

Практична реалізація алгоритму-

схеми у підготовці педагогів-

психологів до роботи з дітьми 

молодшого шкільного віку в 

ситуації смерті одного з батьків 
стаття 

Науковий вісник 

Миколаївського 

національного 

університету імені В.О. 

Сухомлинського. 

Психологічні науки : 

збірник наукових праць / 

за ред. Ірини Савенкової. 

— № 1 (17), квітень 2017. 

— Миколаїв : МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, 

2017. — 246 с. 

12/0,6      



 

138-146 с. 

(фахове видання) 

 

Прасол Д.В. 

Використання алгоритму-схеми 

при підготовці педагогів-

психологів до роботи з дітьми 

молодшого шкільного віку в 

ситуації розлучення батьків 
стаття 

Наукові розробки, 

передові технології, 

інновації [збірник 

наукових праць та тез 

наукових доповідей за 

матеріалами IV 

Міжнародної науково-

практичної конференції]. 

Прага-Брно-Київ. – К.: 

НДІСР. – 2017. – 537 с. 

208-219 с. 

(фахове видання) 

12/0,6      

 

Проведення на базі кафедри наукових та науково-методичних конференцій і семінарів міжнародного, всеукраїнського, 

регіонального, міжвузівського, університетського рівня (викладацькі, студентські) 

 

Назва конференції семінару Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Кількість 

учасників 

кафедри 

Кількість 

студентів 

Статус 

(міжнародна, 

всеукраїнська…) 

Викладацька, студентська 

Всеукраїнські конференції 

Теоретичні та практичні 18,19 Миколаївський 5 23 всеукраїнська Науково-практична 



 

засади соціалізації людей 

похилого віку 

травня 

2017 

національний 

університет 

імені В.О. 

Сухомлинського 

 

   



 

 

 


